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 چکیده

های عمومی استان  رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کتابداران کتابخانه تعیین منظور پژوهش حاضر به

های  نفر ازکارکنان نهاد کتابخانه 746جامعه آماری پژوهش شامل . پیمایشیبه انجام رسیده است -مرکزی، به روش توصیفی

ه دلیل محدودیت جامعه آماری، ب.باشند یممدیریت مشغول به خدمت  7اداره و  71عمومی استان مرکزی است که در 

ابزار .نفر می باشد مورد مطالعه قرار گرفتند 746نمونه گیری به عمل نیامد و تمامی اعضاء جامعه آماری که تعداد آنان 

نامه توانمندسازی  شناختی، پرسش اطالعات جمعیت: ای شامل سه بخش آوری اطالعات پرسشنامه مورداستفاده جهت جمع

های  بین هر یک از مؤلفه: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که.باشد امه یادگیری سازمانی نیفه مین اسپریتزر، پرسش

این رابطه بین احساس معناداری شغل با . گانه توانمندسازی با یادگیری سازمانی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد پنج

، بین احساس استقالل با یادگیری (r=0/934)سازمانیشایستگی و یادگیری  ، بین احساس(r=0/937)یادگیری سازمانی

احساس اعتمادبه همکاران و  نیب ،(r=0/953)، بین احساس مؤثر بودن در شغل با یادگیری سازمانی(r=0/924)سازمانی

 .، بوده است(r=0/964)یادگیری سازمانی

 عمومی، استان مرکزییادگیری سازمانی، توانمندسازی، کتابداران، کتابخانه های : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

گیرد، بازارها وضعیت ثابتی  شده است که در آن تغییرات مداوم صورت می  یفتوصمکانی  عنوان بهدنیای امروز غالباً 

داده در فناوری  یروفراتر از این موارد، تغییرات (.7،1001باگومان)شوند جا می ندارند و بسترهای سیاسی و قانونی، غالباً جابه

های  سازمان. های مشتری نموده است ها را ملزم به بررسی و پاسخ به نیازمندی سرعت ارتباطات را افزایش داده و سازمان

ی با این تغییرات را ندارند و برای بقای خود ناچارند تا تغییر همسوئبزرگ با ساختار سنتی، توان و انعطاف الزم برای 

سویی با تحوالت جهانی را به دست آورند  یی مجهز کنند که توان رویارویی و همابزارهاا به ساختار دهند یا خود ر

چنان پراهمیت شده است که سایر مقوالت مدیریتی در  امروزه مدیریت صحیح منابع انسانی آن(.7533آهنگری نمین، )

ازمان یادگیرنده را رشد دهد یک ضرورت اند و برای پرورش نیروی انسانی، ایجاد شرایطی که س مراحل بعدی قرار گرفته

ها برای باال بردن توانمندی خود  هائی موفق هستند که همه کارکنان آن به همین دلیل در عصر حاضر سازمان. اساسی است

های  مفهوم و روش. افزائی است بکوشند، وظیفه مدیر نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توان

ازمانی از جریانات یادگیری فردی ناشی شده است، با این حال یادگیری فردی لزوماً به یادگیری سازمانی منجر یادگیری س

، 1وانگ)شود در واقع این وظیفه سازمان یادگیرنده است که یادگیری فردی را با یادگیری سازمانی ادغام نماید  نمی

انجامد و دربردارنده رفتار  ست که به یادگیری کارکنان مییادگیری سازمانی یک فرایند و مجموعه اقداماتی ا(.1005

هایی همه شرایط برای یادگیری اعضاء  در چنین سازمان. شود سازمانی مشخصی است که در سازمان یادگیرنده اعمال می

گیرنده سازمانی سازمان یاد». (5،1000اور) .گمارند همت می اند گرفته یاد آنچهشود و افراد پیوسته برای کاربرد  فراهم می

سنگه معتقد است که چنین (. 7333هیت، . )«دهد گسترش می اش ندهیآطور مستمر ظرفیت خود را برای خلق  است که به

در فضای خدماتی  و چه وکار کسبشود، بلکه سازمان یادگیرنده چه در محیط  ادامه حیات ارضا نمی صرف بهسازمانی 

: کند سازمان یادگیرنده را چنین تعریف می به تبعیت از تعریف سنگه« 4کرایتنر» .(7330سنگه، )رود  فراتر از حیات پیش می

دهد و رفتار خود را بر مبنای دانش  طور فعال خلق، کسب و انتقال می سازمان یادگیرنده، سازمانی است که دانش را به

ار به افراد اشاره دارد که افراد را قادر توانمندسازی به تفویض اختی(. 1007کرایتنر، )دهد  ی نو تغییر میها نشیبجدید و 

و بخصوص  گیری توانمندسازی، با اعتماد به انگیزش، تصمیم. ی بپردازندریگ میتصمی پایین سازمان به ها هیالدر  سازد یم

هایی را  توانمندسازی یعنی اجازه دادن به کارکنان تا تصمیم. شکستن مرزهای درونی بین مدیریت و کارکنان ارتباط دارد

، 7531رهنورد، )است ها و مقررات مشکل  ها در قالب رویه بینی همه آن ی خود اتخاذ کنند که پیشرسان خدمتدر فرآیند 

13.) 

افزایش  منظور بههدایت منابع انسانی  در جهتتواند  ر ضروری مدیریتی است که میتوانمندسازی کارکنان یک ابزا

است،  شده مطرحتفویض اختیار در نقش سازمانی فرد  عنوان بهتوانمندسازی در ابتدا . قرار گیرد مورداستفادهوری  بهره

های کوچک تعریف کرد که  یت در گروهی و فعالتفکر انتقادها،  ای برای افزایش دیالوگ توان زمینه ی را میتوانمندساز

                                                       
1
-Baguhman 

2- Wang 
3- Orr 

4 - Critner 
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هایی جهت حرکت به فراسوی تسهیم، تقسیم و پاالیش تجربیات، تفکر، دیدن و گفتگو از اجزای  یتفعالاجازه دادن به 

وری منجر گردیده و تولید بیشتر،  تواند به بهره اصوالً هر برنامه مبتنی بر توانمندسازی می(.7،1001لی) .اصلی آن هستند

این بهبود مستمر . تر، جذب مشتریان بیشتر و نهایتاً در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار را به همراه آورد ناسبخدمات م

ها در محیط پیچیده امروزی ضروری است، بلکه مؤید آن است که سازمان  برای رویارویی با تهدیدات و فرصت تنها نه

ها را  گذاری کند و آن ها سرمایه ر را بپذیرد و باید بر روی این تفاوتبایست فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از یکدیگ نمی

  .هایشان باشد یی بگمارد که متناسب با توانمندیکارهابه 

به عوامل محیطی ودرونی حاکم  توان یممداوم درحال تغییرند و این تغییرات تدریجی را صورت هابه سازماندرعصرحاضر

 ها سازمانعواملی هستند که  ازجملهافزایش رقابت ،اثرات فناوری بر کار، افزایش کیفیت خدمات  .نسبت داد  ها سازمانبر 

در این میان، نیروی انسانی . کنند یمافزایش رضایتمندی مشتریان منظور بهرا مجبور به افزایش کیفیت محصوالت وخدمات 

و کنند یمبه این اهداف سازمانی کمک شایانی به مدیران ی ابی دستسرمایۀ سازمان برای  نیتر مهمو نیتر ارزش با عنوان به

یی ومؤثر بودن کارآهابایدبرمدیریت تولید شامل  سازمان.کنند یمیی تواناخلق ها سازمان،کارمندان توانا،درواقع

اید بر ی خودرا درسازمان آشکارنمایند ودرسازمان بها ییتواناهمچنین باتوجه به تغییرات خارجی،کارمندان باید .بناشوند

در پژوهش خود با عنوان رابطه بین تواتنمندی ( 7535)فرمانی و روانگرد.(33 ،1005وانگ، )شودنوآوری ویادگیری تأکید

سازمانی و یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به این نتیجه رسیدند که بین یادگیری سازمانی و 

در پژوهشی به بررسی ( 7535)عسکری، پورسلطانی زرندی ، مشیری .اری وجود داردتوانمندسازی رابطه مثبت و معنی د

ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به این نتیجه دست 

حسنقلی پور یاسوری .ی وجود داردیافته اند که بین یادگیری سازمانی با متغییر توانمندسازی رابطه مثبت و معنادار

در پژوهش خود با عنوان رابطه توانمندسازی روان شناختی با یادگیری سازمانی کارکنان شعبه ( 7535)،خرم،درستی، 

مرکزی بانک پارسیان تهران به این نتیجه دست یافته اند که میان ابعاد توانمدسازی روان شناختی کارکنان با یادگیری 

ستقیم و معناداری وجود داردو در میان ابعاد توانمندسازی روان شناختی ، احساس شایستگی بیشترین رابطه سازمانی رابطه م

در پژوهشی به ( 7530)سلیمانی، زحمتکش، فائض .و احساس موثر بودن کمترین میزان رابطه را با یادگیری سازمانی دارد

نتایج پژوهش .ادارات آموزش و پرورش استان سمنان پرداختندبررسی رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در 

در ( 7533)آهنگری نمین.آنان نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد

تایج پژوهش خود به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنانسازمان مرکزی بانک سپه پرداخت و ن

گانه توانمندسازی با یادگیری سازمانی ارتباط قوی و  های پنج بین هر یک از مؤلفه: حاصل از این پژوهش نشان داد که

، بین احساس شایستگی و یادگیری (r=0/39)این رابطه بین احساس معناداری شغل با یادگیری سازمانی. مثبت وجود دارد

، بین احساس مؤثر بودن در شغل با (r=0/52)انتخاب با یادگیری سازمانی، بین احساس داشتن حق (r=0/27)سازمانی

خانعلی زاده .دست آمد به ،(r=0/48)احساس اعتماد به همکاران و یادگیری سازمانی نیب ،(r=0/45)یادگیری سازمانی

اه تربیت مدرس در پژوهشی به بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی کارکنان دانشگ( 7533)وهمکاران 

رابطه معنی دار میان یادگیری بر توانمندسازی و تأثیر بسیار قوی نتایج حاصل از پژوخش آنان نشان داد که .پرداختند

                                                       
1- Lee 



 7531 زمستان                              ( 35مسلسل ) اول، شماره چهادهم سال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

754 

احساس : یادگیری بـر توانمندسـازی اسـت و نیـز مشخص گردید که در دانشگاه، پنج بعد توانمندی که عبارتند از 

نی داری و اعتماد در کارکنان وجود دارد ، اما از هفت بعد یادگیری سازمانی، سـه شایستگی، استقالل، مـوثر بـودن، مع

چشم اندار مشـترك، : کـار و یـادگیری گروهی، اشتراك دانش و رهبری مشارکتی از حد متوسط کمتر و چهار بعد : بعـد 

( 1003، 7الشینگر و مانویلویچ) .تفرهنـگ یادگیری، تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان، از حد متوسط باالتر اس

اطالعاتی را برای درك « ی شخصیتی منتخب و رضایت شغلیها یژگیوارتباط بین توانمندسازی، »در تحقیقی تحت عنوان 

نفر از پرستاران  در  541این تحقیق شامل . کننده رضایت شغلی برای پرستاران بیمارستان گزارش کردند بهتر عوامل تعیین

در این تحقیق شامل نظریه کانتر در مورد توانمندسازی  مورداستفادهچارچوب نظری . های تخصصی بود تمامی زمینه

نتایج این تحقیق نشان داد که  توانمندسازی ساختاری . ی بودشناخت روانساختاری و تئوری اسپریتزر در مورد توانمندسازی 

گیری کلی تحقیق این بود که هر دو عامل  نتیجه. کنند یبینی م درصد واریانس رضایت شغلی را پیش 13ی، شناخت روانو 

 (.7533به نقل از آهنگری نمین، )در رضایت شغلی نقش داشته باشند  توانند یممحیط کاری و عوامل شخصی، 

وری، افزایش میزان تعهد  بهره یادگیری سازمانی با ویژگی که در تولید دانش، توانمند کردن کارکنان، بهبود کیفیت و

های عمومی کمک  تواند در حل این مشکالت به کتابخانه و بقای سازمان دارد، می کارکنان و رضایت شغلی آنان

کتابخانه های عمومی برای ارائه خدمات مطلوب به مراجعان و استفاده کنندگان نیازمند افرادی است که با دارا بودن .کند

یادگیری سازمانی  .گسترش فعالیت های کتابخانه ای را فراهم سازند توانمندی و فابلیت های الزم، بستر و زمینه توسعه و

ابزاری است که این فرصت را در اختیار کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی می گذارد تا عالوه بر آگاهی از اهداف 

 و رسالت سازمان متبوع خود، راه را برای دستیابی به از پیش تعیین شده فراهم سازند

 :پژوهشاهداف 

 تعیین عوامل مرتبط بایادگیری سازمانی( 7

 تعیین عوامل مرتبط باتوانمندسازی کتابداران(1

 های عمومی استان مرکزی کتابداران کتابخانهتعیین میزان توانمندی ( 5

 از نظریادگیری سازمانیهای عمومی استان مرکزی  کتابخانهتعیین وضعیت ( 4

 :فرضیه های پژوهش

 اصلی  فرضیه

 .داری وجوددارد های عمومی استان مرکزی رابطه معنی یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کتابداران کتابخانهبین 

 های فرعی فرضیه

داری وجود  های عمومی استان مرکزی رابطه معنی بین احساس معناداری شغل کتابداران با یادگیری سازمانی کتابخانه .7

 .دارد

داری  های عمومی استان مرکزی رابطه معنی ا یادگیری سازمانی کتابخانهبین احساس شایستگی درشغل کتابداران ب .1

 .وجود دارد

                                                       
1 - Laschinger&Manojlovich 
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های عمومی استان مرکزی رابطه  بین احساس استقالل درامورومشاغل با یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه .5

 .داری وجوددارد معنی

داری  های عمومی استان مرکزی رابطه معنی بین احساس مؤثر بودن درشغل کتابداران بایادگیری سازمانی کتابخانه .4

 .وجوددارد

داری وجود  های عمومی استان مرکزی رابطه معنی بین احساس اعتماد به همکاران کتابدار با یادگیری سازمانی کتابخانه .3

 .دارد

 :روش شناسی پژوهش

 تیجمعهای  آوری اطالعات مربوط به ویژگی به جمع ازآنجاکهدر این پژوهش توصیفی است و  مورداستفادهروش 

پردازد، از نوع پیمایشی و از طرفی با توجه به اهداف پژوهش که به سنجش رابطه  ی و توصیف وضعیت موجود میشناخت

جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کارکنان رسمی، پیمانی و .پردازد از نوع همبستگی است بین متغیرها می

مدیریت مشغول به خدمت  7اداره و  71نفرکه در  746های عمومی استان مرکزی که شامل  ادی مدیریت نهاد کتابخانهقرارد

در این پژوهش به دلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه گیری به عمل نیامد و تمامی اعضاء جامعه آماری که .باشند یم

پرسشنامه توزیع شده بین جامعه آماری مذکور تعداد  746از تعداد . نفر می باشد مورد مطالعه قرار گرفتند 746تعداد آنان 

ی اطالعات الزم دراین تحقیق ازیک پرسشنامه استانداردکه آور جمعبرای .پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید 776

ر بعد را برای چها( 7331) 7اسپریتزر .شده،استفاده گردیده است ینتدوسنجش توانمندی و یادگیری سازمانی  منظور به

نیز به ابعاد توانمندسازی ( اعتماد)یک بعد دیگر ( 7331) 1اساس پژوهش میشرا توانمندسازی شناسایی کرده و سپس بر

احساس مؤثر ،(اثربخشی-خود)احساس شایستگی ،احساس معنادار بودن یا مهم بودن:شده است که عبارتند از افزوده

 .احساس داشتن اعتماد به دیگران،(استقالل) احساس داشتن حق انتخاب،بودن

دار  های مربوط به چهار بعد شایستگی، استقالل، مؤثر بودن و معنی ، که گویهاستسؤال  10پرسشنامه توانمندسازی شامل 

نامه اعتماد میان  های مربوط به اعتماد از پرسش و گویه( 7333)شناختی اسپریتزر  نامه توانمندسازی روان بودن از پرسش

 5نیف پرسشنامه از سازمانی یادگیری سنجش برای(.13، 7531شیخی، )شده است  گرفته( 7334) میشراهمکاران 

 که را سازمانی یادگیری ابعاد و بوده لیکرت گیری اندازه مقیاس در بسته سؤال 17 حاوی پرسشنامه این .است شده استفاده

رهبری  سیستمی، تفکر دانش، اشتراك گروهی، یادگیری و کار سازمانی، فرهنگ مشترك، انداز چشم از اند عبارت

پرسشنامه دارای  دو هر(.33، 7533آهنگری نمین، )دهد  می قرار موردسنجش را کارکنان های شایستگی توسعه و مشارکتی

میزان موافقت یا  1-7های عددی بین  ارزش یکی از انتخاب با دهنده پاسخ و ای نوع لیکرت بوده درجه مقیاس هفت

 SPSSافزار ها از نرم در پردازش اطالعات وآزمون فرضیه.دارد را با گویه ای که ذکرشده است بیان میمخالفت خود 

 .استفاده شد20

 :یافته های پژوهش

 ویژگی های جمعیت شناختی

                                                       
1 .Spreitzer 
2.Mishra 
3 Neefe 
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 نفر پاسخگو، 776مجموع  ای که از گونه به. سال قرار دارد 30تا  10های پژوهش نشان داد که سن پاسخگویان بین  یافته

 3/75نفر معادل  76سال و  40تا  57بین  درصد 4/47معادل  نفر 43سال و  50الی  10بین درصد  3/44معادل  نفر 31 سن

 درصد 1/37نفر پاسخگو،  776ها همچنین حاکی از این است که از مجموع  یافته. سال سن دارند 30تا  47بین درصد 

از جانب .به عبارتی تعداد مردان بیشتر از تعداد زنان است. دهند میرا زنان تشکیل  درصد 5/43 پاسخگویان را مردان و

 نفر پاسخگو، 776مجموع  از سوی دیگر از.هستند پاسخگویان مجرد درصد 7/14و  متأهل درصد پاسخگویان 3/13دیگر 

و میزان درصد کارشناسی  63معادل  نفر 30 میزان تحصیالت دیپلم و درصد فوق 6/3معادل  نفر 70میزان تحصیالت 

 (درصد 6/33) نفر 63 نفر پاسخگو، 776مجموع  بر همین اساس از.لیسانس است فوق درصد 4/11معادل  نفر 16 تحصیالت

 10تا  76بین  (درصد 1/3)نفر  6سال،  73تا  77بین ( درصد 6/3)نفر  70سال،  70تا  3بین ( درصد 3/75) نفر 76سال،  3زیر 

دهنده جدید االستخدام بودن پاسخگویان  و این موضوع نشان سال قرار دارد؛ 10االی ب( درصد 3/75) نفر 76 سال و سابقه

 7/61نفر معادل  11 نفر پاسخگو، 776مجموع  شود از در بررسی وضعیت رشته تحصیلی پاسخگویان مشاهده می.باشند می

 .اند هکرد درصد در رشته غیر کتابداری تحصیل 3/51نفر معادل  44و  درصد در رشته کتابداری

:آزمون فرضیه اصلی  

بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه معناداری وجود 

 .دارد

 آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی( 7)جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی ضریب تعیین متغیر

 0/ 000 07/0 311/0 یادگیری سازمانی

 توانمندسازی

بنابراین با ؛ است 7و ضریب همبستگی بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی برابر با ( 7)جدول  با توجه به

سازمانی و توانمندسازی کتابداران شاغل در نهاد  توان نتیجه گرفت که بین یادگیری  اطمینان می 33/0

ضریب تعیین بدست آمده برای این . داری وجود دارد کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه معنی

ریانس متغیر توانمندسازی ناشی از درصد از وا 1/31است که به معنای این است که  311/0رابطه برابر با 

 .است واریانس یادگیری سازمانی 

  

 آزمون اولین فرضیه فرعی

بین یادگیری سازمانی و احساس معناداری شغل در بین کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه 

 .معناداری وجود دارد

  رای فرضیه اولآزمون تحلیل همبستگی پیرسون ب( 1)جدول
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 سطح معناداری ضریب همبستگی ضریب تعیین متغیر

 0/ 000 07/0 351/0 یادگیری سازمانی

 احساس معناداری در شغل

  

 33/0با بین یادگیری سازمانی و احساس معناداری در شغل  ضریب همبستگی( 1)جدول  با توجه به

گیریم که بین یادگیری سازمانی و  شود و نتیجه می میبنابراین فرض صفر رد ؛ است  7با اطمینان برابر 

داری  رابطه معنی نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی کتابداران شاغل در احساس معناداری در شغل

 1/35است که به معنای این است که  351/0ضریب تعیین بدست آمده برای این رابطه برابر با  .وجود دارد

 .است احساس معناداری در شغل ناشی از واریانس یادگیری سازمانی  درصد از واریانس متغیر

 آزمون دومین فرضیه فرعی

نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه  کتابداران شاغل در بین یادگیری سازمانی و احساس شایستگی در شغل

 .معناداری وجود دارد

 دومآزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه ( 5)جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی ضریب تعیین متغیر

 0/ 000 07/0 354/0 یادگیری سازمانی

 احساس شایستگی در شغل

کتابداران  بین یادگیری سازمانی و احساس شایستگی در شغل ضریب همبستگی( 5)جدول  با توجه به

اطمینان فرض صفر رد  33/0که با است  07/0با نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی برابر  شاغل در

نهاد  کتابداران شاغل در گیریم که بین یادگیری سازمانی و احساس شایستگی در شغل شود و نتیجه می می

کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه معنادار وجود دارد ضریب تعیین بدست آمده برای این رابطه 

درصد از واریانس متغیر احساس شایستگی در شغل  4/35است که به معنای این است که  354/0برابر با 

 .استناشی از واریانس یادگیری سازمانی 

 آزمون سومین فرضیه فرعی

نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه معناداری  کتابداران شاغل در بین یادگیری سازمانی و احساس استقالل

 .وجود دارد
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 پیرسون برای فرضیه سومآزمون تحلیل همبستگی ( 4)جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی ضریب تعیین متغیر

 0/ 000 07/0 314/0 یادگیری سازمانی

 احساس استقالل 

به دست  07/0ضریب همبستگی بین دو متغیر یادگیری سازمانی و احساس استقالل ( 4)جدول  با توجه به

توان تأیید کرد که بین یادگیری سازمانی  شود و می میاطمینان فرض صفر رد  33/0آمده، بدین ترتیب با 

نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه معناداری وجود  کتابداران شاغل در و احساس استقالل

 4/31است که به معنای این است که  314/0ضریب تعیین بدست آمده برای این رابطه برابر با . دارد

 .است ناشی از واریانس یادگیری سازمانی  کتابداران شاغل در ل برایدرصد از واریانس متغیر استقال

 آزمون چهارمین فرضیه فرعی

نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه  کتابداران شاغل در بین یادگیری سازمانی و احساس مؤثر بودن در شغل

 .معناداری وجود دارد

 ضیه چهارمآزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فر(3)جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی   ضریب تعیین  متغیر

 0/ 000 07/0 335/0 یادگیری سازمانی

  احساس مؤثر بودن در شغل

 ضریب همبستگی بین دو متغیر یادگیری سازمانی و احساس مؤثر بودن در شغل( 3)جدول  توجه به با

که  شود، نتیجه این اطمینان فرض صفر رد می 33/0با بوده است بنابراین  07/0برابر با  کتابداران شاغل در

نهاد کتابخانه های عمومی استان  کتابداران شاغل در بین یادگیری سازمانی و احساس مؤثر بودن در شغل

ست که به ا 335/0ضریب تعیین بدست آمده برای این رابطه برابر با . مرکزی رابطه معنادار وجود دارد

ناشی  کتابداران شاغل در درصد از واریانس متغیر احساس مؤثر بودن در شغل 5/33معنای این است که 

 .است از واریانس یادگیری سازمانی 

 آزمون پنجمین فرضیه فرعی

 .وجود داردبین یادگیری سازمانی و احساس اعتماد به همکاران در نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه معناداری 

 آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم( 6)جدول 
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 سطح معناداری ضریب همبستگی ضریب تعیین  متغیر

 0/ 000 07/0 364/0 یادگیری سازمانی

 احساس اعتماد به همکاران

همکاران برابر ضریب همبستگی بین دو متغیر یادگیری سازمانی و احساس اعتماد به ( 6)جدول  با توجه به

که بین یادگیری  گیریم شود و نتیجه می اطمینان فرض صفر رد می 33/0بنابراین با ؛ باشد می 07/0با 

نهاد کتابخانه های عمومی استان  کتابداران شاغل در سازمانی و احساس اعتماد به همکاران در بین

است که به  364/0ن رابطه برابر با ضریب تعیین بدست آمده برای ای. مرکزی، رابطه معناداری وجود دارد

درصد از واریانس متغیر احساس اعتماد به همکاران ناشی از واریانس یادگیری  4/36معنای این است که 

 .استسازمانی 

 بحث و نتیجه گیری

های  کتابخانههای عمومی در فرهنگ کشور و همچنین با توجه به اینکه  با توجه به اهمیت، قدمت و نقش مؤثر کتابخانه

صورت  عهده دارد، بایستی به هایی است که با خدمات گسترده، مسئولیت اشاعه اطالعات و دانش را بر عمومی از سازمان

ازپیش  های سریع تکنولوژی اطالعات، گسترش بیش پیشرفت .سازمانی پویا به تغییرات محیطی پاسخی مناسب ارائه دهد

ایش سطح دانش، گسترش ارتباطات و آگاهی مردم از حقوق اجتماعی خودشان انتظارات مردم که نتیجه افز آگاهی و

های عمومی به پاسخگویی به مردم و ارائه خدمات بهتر، همه و همه وضعیت محیطی بسیار پیچیده  باشد و تعهد کتابخانه می

در مقام سازمانی پویا در برابر  های عمومی بتواند برای اینکه کتابخانه.و ناپایداری را برای این سازمان پدید آورده است

انداز روشنی از  العمل نشان دهد و مأموریت خود را عملی سازد، الزم است بتواند چشم موقع عکس محیط پرتنش خود به

یادگیری سازمانی با ویژگی .های انسانی در اختیار بهره بگیرد تجربه سرمایه خواهد باشد ترسیم کند و از توان و آنچه که می

و  وری، افزایش میزان تعهد کارکنان و رضایت شغلی آنان بهره تولید دانش، توانمند کردن کارکنان، بهبود کیفیت وکه در 

  .های عمومی کمک کند تواند در حل این مشکالت به کتابخانه بقای سازمان دارد، می

های عمومی استان مرکزی به  ابخانهبررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی کتابداران کتاین پژوهش با هدف 

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی و توانمندی سازمانی کتابدارن رابطه مثبت و .ه استانجام رسید

از جانب دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی با هریک از مولفه های .معناداری وجود دارد

نی احساس معناداری در شغل ، احساس شایستگی در شغل، احساس استقالل در شغل، احساس موثر بودن توانمندسازی یع

نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش های . در شغل و احساس اعتماد به همکاران نیز رابطه مثبت معنادار وجود دارد

، (7535)حسنقلی پور یاسوری، خرم و درستی ،(7535)، عسکری، پورسلطان زرندی و مشیری(7535)فرمانی و روانگر

و ( 1004)و یانگ( 7533)، خانعلی زاده و همکاران( 7533)،آهنگری نمین (7530)سلیمانی،زحمتکش و فائض

 .که در مطالعات خود رابطه یادگیری سازمانی با توانمندسازی کارکنان را مورد تایید قرار داده اند همسو است( 1001)هررا
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ایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می شودکتابخانه های عمومی نسبت به اعالم و ابالغ چشم انداز، استراتژی ها و با توجه به نت

خطی مش ها و راهبردهای سازمانی، توسعه فرهنگ یادگیری یه عنوان تسهیل کننده امر یادگیری و توانمندسازی، 

 .ای سازمانی اقدام کنندبرگزاری دوره های آموزشی و شرکت دادن کارکنان در تصمیم گیزی ه

 

 منابع

 فارسی

نامه  بانک سپه، پایان سازمان مرکزی ، بررسی رابطه بین یادگیری و توانمندسازی کارکنان(7533)آهنگری نمین، عذرا 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی

توانمندسازی روان شناختی با یادگیری ، بررسی رابطه (7535)حسنقلی پور یاسوری، طهمورث، خرم، کبری، درستی، علی

-13، 71، فصلنامه مدریت توسعه وتحول، شماره (شعبه مرکزی تهران)بانک پارسیان: مطالعه موردی: سازمانی

71. 

، (دانشگاه تربیت مدرس: مورد مطالعه)،رابطه توانمندسازی و یادگیری سازمانی(7533){ و دیگران...}خانعلی زاده، رقیه

 .10-43، 5امه مدیریت تحول، سال دوم، شماره فصلنامه پژوهشن

 .11-33،53 شماره ،و توسعه فصلنامه فرایند مدیریت ی مشتری مداری،سو بهی گامی توانمندساز، (7531)اهلل  فرجرهنورد، 

و ، رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیریسازمانی ادارات آموزش (7530)سلیمانی، نادر، زحمتکش، محبوبه، فائض، علی

 .33-703پرورش، فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و انگیزه انجام وظایف کاری کارمندان شرکت توزیع (. 7531. )یهسم شیخی،

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی پایان. نیروی برق مرکزی تهران

، ارتباط یادگیریسازمانی با توانمندسازی روان شناختی (7535)ی زرندی، حسین، مشیری، کیوانعسکری، بهمن، پورسلطان

 .765-713، 15اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 

دانشگاه علوم پزشکی ، رابطه بین توانمندسازی و یادگیریسازمانی در میان کارکنان (7535)فرمانی، مرضیه، روانگرد، رامین

 133 -133شیراز، فصلنامه مدیریت اطالعات سالمت، دوره پانزدهم، شماره ششم، 
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